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Szerelési utasítás  
„Schindler ajtómozgató berendezéshez” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A készülék úgy lett kialakítva, hogy fúrás nélkül, csak csavarozással fel 

lehessen szerelni. A szerelés alatt a vezérlő és az állapot relékimenetek 

csatlakozói ne legyenek bedugva, ezeket csak a vezérléssel történt 

összekötés ellenőrzése után csatlakoztassuk. 
1) Szereljük le a régi ajtómozgató szerkezetet úgy, hogy a lassú szárnyon lévő bekötő lemezt is 

lecsavarozzuk. 

2) Szereljük fel az „A” meglévő, és a „B” készülékhez adott csavarokkal a szerkezetet. 

3) Állítsuk a legmagasabb ponton, a sínnel párhuzamosra a szerkezetet, és így húzzuk le. 

4) A „C” hozzáadott csavarokkal szereljük fel a hátsó porvédő helyére az összekötő idomot. Úgy 

állítsuk be, hogy a bordás szíjat ne húzza el. Húzzuk le a „G” szíjrögzítő csavarjait, beállítva a szíj 

magasságot a görgőkhöz. 

5) Nyissuk ki az ajtót ütközésig, és a „D” ütköző csavarral állítsuk be a lassú szárny síkját a 

nyitóoldalhoz. 

6) Lazítsuk fel az „F” bowden rögzítőt, és toljuk a gyors szárnyat egy síkba a lassúval, utána húzzuk 

meg a bowden-rögzítőt. 

7) Zárjuk be kézzel az ajtót, és az „E” ütköző csavarral állítsuk be a zárási pontot. 

8) Állítsuk be az ajtóérintkezőt. 

9) Ha szükséges, feszítsük meg a szíjat, és húzzunk meg minden egyéb csavart a szerkezeten. 

10) Helyezzük áram alá a vezérlőt a hozzáadott hálózati kábel bekötésével. Ilyenkor az ajtónak 

záródnia kell. Ha az ajtó nyitni kezd, a vezérlőt át kell programozni fordított hajtásra. Lásd a 

vezérlés leírást. 
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11) Tanulómenet: Az ajtó zárt állapotában nyomjuk meg a vezérlő doboz oldalán a nyomógombot, és 

tartsuk nyomva amíg el nem indul, ilyenkor a vezérlés tanuló menetet végez és teljesen kinyitja 

az ajtót. Ha az ajtó kinyílt, a berendezés üzemkész. Ha ezután az oldalán lévő gombot meg- 

nyomjuk, az ajtó normál menetű zárást vagy nyitást hajt végre. (Tesztgomb) 

12) Ellenőrizzük, hogy az ajtó megfelelően működik-e: gyorsítás, lassítás, zárva- és nyitvatartás, 

szorításgátló, stb. Ha csak finomítani szeretnénk a működésén, azt csak akkor tegyük, ha az ajtót 

pontos szintben a külső ajtóval, vagy a zárnyitóval láttuk már együtt működni. Lásd: a vezérlés 

leírást. 

13) Kössük be a mikrokapcsolók helyére a vezérlés igényeinek megfelelően a JP2 csatlakozón 

kivezetett relékimeneteket. 

14) FONTOS: Ha meglévő vezérlésen ajtó hajtást cserélünk, és a motor vezetékeket kívánjuk 

használni a Nyit-Zár parancsokhoz, ezek 96V vagy 400V feszültségen működtek, ezek a 

feszültségek semmiképpen nem kerülhetnek az ajtó vezérlésbe. A vezérlés közös(com) és nyit-

zár szárazkontaktusokkal működik. Csak olyan szerelő kösse be, aki a megfelelő ismerezekkel 

rendelkezik az adott vezérlésről. A hibás bekötés a berendezés teljes meghibásodását okozza. 

a) 96V-os ajtó esetén a trafó szekunder kapcsain középen lévő 2db 96V jelű vezetéket csípjük le, 

- a harmadik közvetlen földre kötött vezeték megmaradhat, ezt használhatjuk közösnek - és 

szüntessük meg a biztosítékait, ezután alakítsuk ki az ajtóreléken (kontaktorokon) a 

kapcsolást. 

b) 400V-os motor esetén kössük ki az ajtóhajtás 3 fázisának kismegszakítóján vagy 

motorvédőjén az elmenő vezetékeket, ezután alakítsuk ki az ajtóreléken (kontaktorokon) a 

kapcsolást. 

15) Ezután próbáljuk ki a liftet, ha finomítani szeretnénk a működésen, akkor az ajtó vezérlések 

gépkönyvei szerint járjunk el: OPR500 esetén programozó készülékkel. OPR521 készülék esetén 

vagy a VISUAL DOORS mobil applikációval, vagy a készülék saját nyomógombjaival, vagy 

programozó készülékkel. 

16) Egyéb ellenőrzések: a berendezést elvileg beállított értékekkel szállítjuk, de elképzelhető, hogy 

valamiért bizonyos értékek nem megfelelőek, ilyenkor után-állítás szükséges. 

a) Ellenőrizzük a szorításgátló működését záró irányba. („MASTER” beállítással szállítjuk: 

visszanyit) 

b) Ellenőrizzük a nyitóirányú szorítás-gátlást. (Az ajtónak meg kell állnia.) 

c) A nyitott és zárt állapotú nyomatékot. Ezeknek az értékeknek olyannak kell lennie, hogy a 

külső ajtó ne tudja behúzni nyitott állapotból, és a zárnyitó se tudja megnyitni az ajtót amikor 

be van csukva, de kézzel vissza lehessen húzni. Az értékeket az előző feltételek teljesítésén 

túl a legalacsonabbra kell állítani. Nem szabad, hogy a motor erősen melegedjen. 

A vezérlő készülékek leírásait a www.innolift.hu weboldalon a /termékek/liftajtómozgatók és 

ajtómotorok/ OPR500 és az OPR521 termékeknél lehet letölteni. 

A Visualdoors applikáció a mobiltelefonra telepítés után, lehet, hogy csak angol nyelvre állítva 

indul el. A működés közben a mobil adatkapcsolat legyen leállítva.  
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